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Her hakkı saklıdır. Bu dokümanın herhangi bir bölümü veya tamamı izinsiz olarak kopyalanamaz ve çoğaltılamaz  

AŞAMALAR AÇIKLAMA 
 
 
 
 
Siyah Kutu Aşaması 

Bu aşamada test gerçekleştirilecek kurumdan herhangi bir 
bilgi talebinde bulunulmaz. Öncelikle kurumun  internete  
açık  olan sistemlerinin zafiyetleri tespit edilir. Söz konusu 
sistemlerde tespit edilecek bu zafiyetlerin istismarı ile 
kurumun internete açık olan veya olmayan ara yüzlerinden 
sisteme sızılması çalışması gerçekleştirilir. Bu sayede 
kurumun dışarıdan alabileceği tehditlerin genel analizi ve 
vektörleri çıkarılmış olur. Kara Kutu aşaması, dışarıdan 
gelen gerçek bir saldırı senaryosuna en yakın test 
aşamasıdır. En büyük amaç hedef sistemde veri tabanına 
sızmaktır. 

 
 
 
 
Gri Kutu Aşaması 

Gerçekleştirilen bu test sayesinde kurumun içerisinde 
herhangi bir misafir gibi gelinerek sistemin boşluklarından 
faydalanıp sistemin tehlike yüzeyi analiz edilir. Bu sayede 
saldırganın kurumun içerisinden mevcut sisteme geçişi, 
veri tabanlarına erişimi, uygulamalar üzerinden ki 
hâkimiyetine kadar pek çok süreç bu test sayesinde ele 
alınır. Gri Kutu aşaması, fiziksel olarak kurum içine 
girebilen bir hacker tarafından yapılacak  saldırının  ne  
oranda  başarılı  olabileceğini ortaya koyar. En büyük amaç 
sınırlı bir yetkiyle dahi olsa tüm sistemi ele geçirmektir. 

 
 
 
 
Beyaz Kutu Aşaması 
 

Güvenlik uzmanı, bu test ile birlikte testin yapıldığı 
kurumdan standart bir kullanıcıya ait bir tanımlama ister bu 
sayede uzman standart bir kullanıcı olarak sistem üzerinde 
haklarını artırıp artırmadığı, veri tabanlarına ve diğer tüm 
bilişim alt yapısı üzerinde ki hâkimiyeti kontrol edilir.  Bu 
testler esnasında çeşitli araçlar kullanıldığı gibi sistemin 
saldırganı yakalamaması için gerekli tekniklerinde içinde 
bulunduğu özel manuel yöntemler kullanılır. Beyaz Kutu 
aşaması, kuruma içten gelecek bir saldırının ne oranda 
etkili olabileceğini ortaya koyar. 

 
 
 
Kırmızı Kutu Aşaması 

Kırmızı  Kutu  aşamasında  daha  önce keşfedilmiş  olan  
kurum sistemlerine, önceden hazırlanmış ve lab ortamında 
test edilmiş özgün dosya ve yöntemlerle siber silah destekli 
saldırılar yapılır. Bu aşamadaki temel hedef, saldırının ilk 
aşamasından, içeri sızma, yayılma, hak yükseltme, kalıcılık 
sağlamak, veriyi dışarı aktarma gibi tüm adımlara ait 
zafiyet yüzeylerini incelemek ve açıklık noktalarını tespit 
etmektir. 


